
U
ma das coisas que mais me incomoda como consumidora que

tenta adotar um modo de consumo sustentável é o lixo

eletrônico. O que fazer para descartar esse lixo sem poluir a

natureza? O ideal mesmo seria nem ter tanto lixo eletrônico. Mas,

como fazer, se não conseguimos consertar liquidificadores,

torradeiras, forninhos, entre outros, porque, além da falta de

assistências técnicas, até nas capitais, o custo dos consertos

costuma ser praticamente o valor de um produto novo. Ou seja,

somos compelidos a jogar o quebrado fora e comprar outro. Sinto até

tristeza quando um produto quebra aqui em casa. E minha sina são

os chuveiros elétricos: tenho cinco em casa e todos os anos preciso

trocá-los, pois eles duram exatamente um ano, o prazo da garantia.

EM BUSCA DE SOLUÇÕES
PARA O LIXO ELETRÔNICO

Já tentei o caminho mais óbvio
que é perguntar para os fabrican-
tes se eles têm um ponto de reco-
lhimento deste lixo eletrônico. Dá
trabalho até para perguntar, por-
que, para simplesmente mandar
um email, alguns sites exigem que
se faça um cadastro, informando
inclusive meu CPF. E depois de to-
do o esforço para mandar o email,
não vem a resposta.

Por isso, tenho matutado uma
forma de agilizar a logística re-
versa.

O objetivo a ser alcançado pela
Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos (PNRS) (Lei 12.305/2010) e
pela Logística Reversa é a prote-
ção da saúde pública e da qualida-
de ambiental pelo fechamento
dos lixões, e o retorno dos resí-
duos recicláveis ao sistema produ-
tivo pela gestão compartilhada
entre poder público e o setor pro-
dutivo, feito com catadores de ma-
teriais recicláveis e a disposição fi-
nal dos rejeitos.

Há três anos em vigor, a PNRS
avançou pouco diante de suas pro-
postas e, segundo os especialis-
tas, bons exemplos de programas
de coleta seletiva que funcionem
são poucos, mas não porque não
seja possível realizá-los, mas por-
que falta capacidade de gestão. Al-
gumas experiências funcionaram
muito bem, como a de Londrina,
no Paraná, que em cinco anos, e
partindo de dezenas de grupos or-
ganizados de catadores que reali-
zam a coleta porta a porta em toda
a cidade e a triagem dos materiais,
recuperou a quase totalidade dos
resíduos secos da cidade.

Imaginei então em uma solu-
ção que juntasse o poder público,
os fabricantes e os catadores. Pen-
sei que os Procons estaduais po-
deriam oferecer um ambiente, lo-
calizado numa região central, on-
de as pessoas pudessem entregar
seu lixo eletrônico. Os Procons,
então, informariam aos fabrican-
tes sobre o lixo que chegou e da-
riam um prazo de 15 dias para fos-
se retirado do local. No fim do
mês, o órgão publicaria a lista

das empresas que retiraram o li-
xo e as que nada fizeram. Ao mes-
mo tempo, os Procons fariam
contato com os catadores que,
após um mês, retirariam o lixo
deixado para trás pelas empre-
sas, vendendo para a reciclagem.

Os fabricantes só serão obri-
gados a implantar a logística re-
versa em 2014, portanto, neste
primeiro momento, seria uma
ação de conscientização de to-
dos - consumidores, empresas e
associações de catadores - para
a necessidade de se fazer com
que a PNRS seja realmente im-
plantada. Os procons não autua-
riam e nem multariam nenhuma
empresa. A ideia é facilitar e inte-
grar as diversas ações.

As empresas economizariam
com isso, pois não precisariam,
neste período inicial, se preocu-
par em implantar locais para reco-
lhimento dos seus aparelhos que-
brados e ganhariam em imagem
positiva para suas marcas, mos-
trando que estão do lado do consu-
midor e preocupadas com o meio
ambiente. Os consumidores te-
riam um local para deixar seu lixo

e estariam também contribuindo
para diminuir a contaminação do
solo. E os catadores ganhariam
mais renda, pois já teriam um lo-
cal certo para recolherem o lixo.

Esta é apenas uma ideia, que
pode ser melhorada e ampliada. O
importante é começar a pensar no
assunto, educar consumidores,
juntar forças e buscar ações inte-
gradas que se transformem em so-
luções simples e eficazes para um
problema que só tende a piorar,
quanto mais a economia crescer.

Há três anos em vigor,
a PNRS avançou e bons
exemplos de
programas de coleta
seletiva que funcione
são poucos, não por ser
impossível realizá-los,
mas porque falta
capacidade de gestão

No primeiro momento,
seria uma ação de
conscientização de
todos - consumidores,
empresas e associações
de catadores - para a
necessidade de se fazer
com que a Política seja
implantada
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2013, Empresas, p. 15.




